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KOKOUKSESSAAN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS TEKI SEURAAVAT PÄÄTÖKSET:


Hallitus päätti lisätä esityslistan uudeksi kohdaksi 10 Kannanoton Erasmus-hakijoiden epäasiallista kohtelua koskevista toimenpiteistä muiden kohtien muuttuessa vastaavasti. Hallitus
hyväksyi esityslistan tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi.



Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin, Matti Riikosen ja Ostinato oy:n hallituksen nimeämän
kolmannen henkilön käymään edustajiston kokouksessaan 2/2015 tekemän, ylioppilaskunnan
sääntöjen 11.1 §:n kohtien 16, 17, 18 ja 19 tarkoittamia talousasioita koskevan päätöksen edellyttämiä keskusteluja. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin tekemään sopimukset ko.
päätöksen mukaisten asiantuntijapalveluiden hankinnasta yllämainittujen henkilöiden hyväksi
katsomien tahojen kanssa.



Hallitus päätti myöntää hakemuksen perusteella projektiavustusta Kuvan kevään avajaisten
jatkobileiden järjestämiseen 900 €.



Hallitus päätti nimetä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien ja professorien kokouksessa
esitystoimintaa koskevia asioita käsitteleviksi opiskelijavarajäseniksi (aiemmin Essun opiskelijavarajäsenet) Linda Martikaisen (Milla Martikaisen varajäseneksi) ja Joel Nevesin (Eero
Erkamon varajäseneksi).



Hallitus päätti jatkaa kahden opiskelijavarajäsenen hakuaikaa Vilho ja Lahja Koposen säätiön
hallitukseen 19.5. klo 12 saakka.



Hallitus päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun Taideyliopiston strategian päivityksestä ja
välittää esille nousseet asiat tiedoksi yliopiston hallituksen opiskelijajäsenille.



Hallitus päätti valtuuttaa puheenjohtajan tarvittaessa antamaan kokouksessa käydyn keskustelun mukaisen kannanoton Sibelius-Akatemian selvityksestä koskien Erasmus-hakijoiden
epäasiallista kohtelua ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.



Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan 55-vuotisjuhlaan 23.5.



Hallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavaa:
– Taloustoimikunnan kokous 1/2015 16.4.
– Kinanen ja Jaakkola SYL:n ja SAMOK:n sekä pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien tapaamisessa hallitusneuvotteluvaikuttamisesta 16.4.
– Sinnemäki ja Lindahl SYL:n kehitysyhteistyövikkokoulutuksessa 20.–21.4.
– Kinanen ja Sinnemäki Taideyliopiston ajatushautomossa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta 24.4.
– Pulli ja Sinnemäki Ostinato oy:n yhtiökokouksessa 24.4.
– Edustajiston kokous 2/2015 28.4.
– Pulli ja Sinnemäki tapasivat vararehtori Paula Tuovisen, suunnittelupäällikkö Alina Savolaisen ja projektipäällikkö Tiina Tuomikosken aiheena laatutyö ja palautekäytännöt 29.4.
– TaiYo:n Terassi(kaude)n avajaiset N-talolla 29.4.
– TaiYo:n yhteislähtö Havis Amandan lakitukseen 30.4.
– Pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien yhteinen vapun vastaanotto, TaiYo:n oma teltta ja pj.
Erla Pullin puhe Ullanlinnanmäellä 1.5.

– Sinnemäki ja Jaakkola SYL:n toimistopäivillä Tallinnassa 4.–5.5.
– Hallitus tapasi yliopiston hallituksen opiskelijajäsen Annika Kempen aiheena Taideyliopiston
strategian päivitys 6.5.

Helsingissä 8.5.2015

Ville Sinnemäki
pääsihteeri

